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Účastnice původního řízení
Navrhovatelka: ISS Facility Services NV
Odpůrkyně: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Předběžná otázka
Musí být ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2001/23/ES (1) ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo
závodů vykládána v tom smyslu, že v případě současného převodu různých částí podniku ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice
na různé nabyvatele přechází práva a povinnosti z existující pracovní smlouvy zaměstnance, který byl zaměstnán v každé
z převáděných části podniku, na každého nabyvatele, avšak v poměru k rozsahu zaměstnání uvedeného zaměstnance
v části podniku nabyté příslušným nabyvatelem,
nebo v tom smyslu, že uvedená práva a povinnosti jako celek přechází na nabyvatele té části podniku, v němž příslušný
zaměstnanec vykonává převážnou část pracovní činnosti,
nebo v tom smyslu, že, pokud nelze ustanovení směrnice vykládat jedním z výše uvedených způsobů, práva a povinnosti
z pracovní smlouvy uvedeného zaměstnance nepřechází na žádného nabyvatele, přičemž to platí také pro případ, že není
možné stanovit rozsah zaměstnání zaměstnance v každé z převáděných částí podniku?
(1)

Úr. věst. 2001, L 82, s. 16.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 29. května 2018 –
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice v. Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA)
(Věc C-348/18)
(2018/C 294/23)
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Předkládající soud
Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení
Navrhovatelka: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice
Odpůrkyně: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Předběžná otázka
Musí být čl. 2 odst. 1 nařízení Společenství č. 3950/92 (1) – a to i s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 5. května
2011 ve spojených věcech C-230/09 a C-231/09 ve vztahu k čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 17[8]8/2003 (2) – vykládán
v tom smyslu, že přidělení nevyužité části vnitrostátního referenčního množství přiděleného na dodávky může být
uskutečněno podle objektivních prioritních kritérií stanovených členskými státy, anebo musí být vykládán v tom smyslu, že
tato fáze vyrovnání se musí řídit výhradně kritériem přiměřenosti?
(1)
(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
(Úř. věst. L 405, s. 1).
Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
(Úř. věst. L 270, s. 123).

